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No. : 001/PNUKMPPD/SE/01/2020       6 Januari 2020 
Perihal 

 
Lampiran 

 
Kepada Yth.: 

 : Surat Edaran Tata Cara Registrasi, Pembiayaan dan Verifikasi     
   UKMPPD Periode Februari 2020 
: 2 (dua) halaman 

  

 

1.   Dekan Fakultas Kedokteran/Ketua Program Studi Profesi Dokter 
2.   Koordinator Kopertis I – XIV 
3.   Para pihak yang berkepentingan 

 
Dalam upaya pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Periode Februari 

2020, dengan ini kami umumkan bahwa: 

1. Pelaksanaan UKMPPD Periode Februari 2020 untuk Uji Objective Structured Clinical Examination 

(OSCE) diselenggarakan pada hari Sabtu - Senin tanggal 15-17 Februari 2020, sedangkan untuk Uji 

Multiple Choice Questions-Computer Based Testing (MCQs CBT) diselenggarakan 1 hari pada hari 

Minggu tanggal 23 Februari 2020. 

2. Calon peserta adalah Mahasiswa Program Profesi Dokter yang telah menyelesaikan kepaniteraan klinik 

di tahap pendidikan profesi dokter dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI). 

3. Registrasi UKMPPD dilaksanakan oleh Tenaga Administrasi Program Studi (ADMIN PRODI) secara 

online menggunakan aplikasi ROL UKMPPD pada laman  http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/. Data yang 

digunakan untuk pendaftaran adalah data yang terdapat di database PD-DIKTI Program Studi Profesi 

Dokter (Kode Prodi: 11901). Pendaftaran peserta dilaksanakan oleh ADMIN PRODI pada tanggal 10-20 

Januari 2020. 

4. Apabila terjadi ketidaksesuaian data di database PD-DIKTI dengan data peserta sesungguhnya, harap 

segera berkoordinasi dengan PD-DIKTI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Panitia tidak dapat 

lagi melayani keluhan perbedaan atau ketidaksesuaian data peserta. 

5. Pendaftaran  peserta  dan  pengisian  kelengkapan  data  peserta  harus  sudah  selesai  dilaksanakan 

selambat-lambatnya pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 17.00 WIB. 

6. Masa validasi data peserta dan penerbitan invoice akan dilaksanakan pada tanggal 14-23 Januari 2020. 

7. Masa pembayaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 pukul 15.00 waktu setempat. 

Harap melakukan pembayaran segera setelah mendapatkan virtual account, karena virtual account hanya 

berlaku 24 jam sejak diterbitkan. 

 
Informasi rinci terkait registrasi, pembiayaan, dan verifikasi data calon peserta UKMPPD kami sampaikan 

dalam lampiran dan dapat diakses di laman  http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/. 
Demikian surat edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian bagi para pihak yang berkepentingan. 
 

 

Hormat Kami, 

Ketua PNUKMPPD 

 

  
 

 
 
 

Prof. Dr. dr. Tri Nur Kristina, DMM, M.Kes. 
 

Tembusan: 
1.    Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

2.    Koordinator Panitia Pengarah PNUKMPPD 
3.    AIPKI 
4.    Ketua KDI
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Lampiran Surat No. : 001/PNUKMPPD/SE/01/2020 
 

 
 

KETENTUAN REGISTRASI DAN PEMBIAYAAN SERTA VERIFIKASI DATA 
PESERTA UKMPPD PERIODE FEBRUARI 2020 

 

 
 
 

1.   Persiapan Registrasi 
 

Bagi institusi yang telah memiliki ADMIN PRODI sebagai OPERATOR REGISTRASI dapat langsung 

melakukan proses registrasi. Bagi institusi yang baru pertama kali mendaftarkan peserta atau institusi yang 

melakukan pergantian ADMIN PRODI diawali pengunduhan FORMULIR SURAT TUGAS ADMIN 

PRODI SEBAGAI OPERATOR REGISTRASI dari lampiran surat edaran ini, atau dapat juga diakses 

pada laman http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/ Hasil pindai surat tugas yang telah ditandatangani 

Dekan/Kaprodi  dan  dibubuhi  cap  institusi  dikirim  ke   pnukmppd@gmail.com  untuk  mendapatkan 

password yang digunakan untuk proses registrasi. 
 
 
 

2.   Mekanisme Registrasi 
 

a. Registrasi online dilaksanakan dengan mengakses laman sesuai dengan panduan yang dapat diunduh 
di  http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/login 

 

b.   Admin Prodi yang sudah terdaftar dapat menggunakan ID sebelumnya, sedangkan untuk Admin Prodi 

yang baru dapat mendaftarkan diri dengan mengakses formulir pendaftaran Admin Prodi di 

http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/pendaftaran/admin_prodi, kemudian mengisi  secara lengkap dan 

melakukan konfirmasi kepada sekretariat untuk mendapat persetujuan. 
 

c. Pendaftaran/registrasi calon peserta uji kompetensi dilakukan secara kolektif oleh Admin Prodi yang 
ditunjuk dengan surat tugas Dekan/Kaprodi sebagai operator registrasi UKMPPD (butir 1). 

 

d.   Setelah  disetujui,  Admin  Prodi  mengisi  dan  mendaftarkan  calon  peserta  yang  akan  mengikuti 

UKMPPD Periode Februari 2020. Seluruh calon peserta yang akan didaftarkan harus diperiksa dahulu 

kelengkapan syarat dan dokumen yang diperlukan, terutama Nama, Status Retaker, ujian ke-, pilihan 

kota lokasi ujian CBT yang diajukan, dan jenis ujian yang akan diikuti. 
 

e. Setelah data isian lengkap Admin Prodi mengunduh formulir peserta untuk ditandatangani masing- 

masing calon peserta. 
 

f.    Admin Prodi mengunggah file soft copy kelengkapan dokumen registrasi sebagai berikut: 
 

1)   Pas Foto berwarna dengan latar belakang merah, file dalam format jpeg, jpg, png, atau bmp 
dengan ukuran maksimum 200 x 300 px dan 512 kb 

 

2)   Hasil scan/pindai data diri yang memuat foto (KTP, paspor, atau SIM) file dalam format jpeg, 

jpg, png, bmp, zip, rar, docx, dan pdf dengan ukuran maksimum 200 x 300 px 512 kb. 

3)   Hasil pindai formulir pendaftaran yang telah ditandatangani oleh masing-masing calon peserta. 

g.   Setelah proses input data peserta lengkap dan benar, Admin Prodi mengunduh file surat pernyataan 
penutupan  pendaftaran  beserta  lampirannya  dari  laman   http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/  untuk 
ditandatangani oleh Dekan atau Ketua Program Studi. Selanjutnya Admin Prodi mengunggah hasil 
pindai surat pernyataan penutupan dan lampirannya tersebut dan menutup pendaftaran. 

 

h.   Apabila institusi tidak melakukan penutupan pendaftaran maka data tidak dapat diproses.
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3.   Pembiayaan 

a.   Biaya pendaftaran peserta uji kompetensi adalah Rp 400.000,00 untuk CBT dan Rp 600.000,00 untuk 

OSCE, berlaku untuk setiap  calon peserta. 
 

b.   Biaya pendaftaran dibayarkan secara kolektif oleh institusi menggunakan virtual account sesuai 

dengan invoice yang dicetak setelah semua pesertanya valid. Panitia tidak menerima pembayaran 

melalui prosedur manual. Harap melakukan pembayaran segera setelah mendapatkan virtual account, 

karena virtual account hanya berlaku maksimal 24 jam sejak diterbitkan. 
 

c. Bukti pembayaran dikirim ke PNUKMPPD dalam bentuk file pdf dengan format penamaan: 

BB0218_nama-institusi_jumlah-peserta-CBT_jumlah-peserta-OSCE.pdf 

(contoh: BB0218_FKUB_14_14.pdf) via surel:  registrasi.pnukmppd@gmail.com 

 
4.   Verifikasi  Data  Calon  Peserta  UKMPPD  menggunakan  data  yang  terdapat  di  Pangkalan  Data 

Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) 
 

5.   Briefing Koordinator OSCE Center akan dilaksanakan di Jakarta tanggal 29 Januari 2020, sedangkan 

tempat briefing akan diinfokan lebih lanjut. 
 

Pengumuman tentang daftar peserta, sesi lokasi ujian, jadwal briefing peserta dan informasi lebih lanjut terkait 
dengan UKMPPD dapat diakses di laman PNUKMPPD http://pnukmppd.ristekdikti.go.id/ atau menghubungi 
helpdesk PNUKMPPD di 0813-1140-1034 atau via surel  pnukmppd@gmail.com 
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